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Odwołania, skargi i postępowanie  
z żądaniem o informację 

 

 

1. Odwołania 

Odwołania od decyzji wydanych przez CeCert mogą być składane w terminie 14 dni od 
daty ich wydania. Odwołanie kierowane jest do Dyrektora Działu, którego odwołanie 
dotyczy lub do osoby wyznaczonej przez Zarząd jeśli Dyrektor Działu brał udział w 
wydawaniu decyzji której odwołanie dotyczy. 

Osoby rozpatrujące odwołanie wyznaczane są w taki sposób aby zapewnić 
bezstronność i obiektywność analizy. Finalną decyzję podejmuje Zarząd. Odwołanie 
powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni od jego złożenia, chyba że charakter 
sprawy wymaga dokonania długotrwałej analizy – wówczas podmiot składający 
odwołanie powinien zostać o tym poinformowany.  

CeCert jest odpowiedzialna za wszystkie decyzje podejmowane na wszystkich 
poziomach procesu postępowania z odwołaniami.  

Proces rozpatrywania odwołań zapewnia, aby osoby zaangażowane w proces 
postępowania z odwołaniami były różne od tych, które przeprowadzały audyty 
i podejmowały decyzje w sprawie certyfikacji.  

Jeśli istnieje konieczność podejmowane są również działania korygujące. 

Złożenie, rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie odwołań nie skutkuje żadnymi 
działaniami dyskryminującymi w stosunku do składającego odwołanie. 

Proces postępowania z odwołaniami obejmuje co najmniej następujące elementy 
i metody:  

a) proces przyjmowania, analizy i rozpatrywania odwołania oraz decydowania 
o tym, jakie działania mają być podjęte w reakcji na nie, z uwzględnieniem 
wyników poprzednich podobnych odwołań;  

b) śledzenie i zapisywanie odwołań, w tym działań podejmowanych w celu ich 
rozwiązania;  

c) zapewnienie podejmowania wszelkich stosownych korekcji i działań 
korygujących. 

CeCert jest odpowiedzialna za zbieranie i weryfikowanie wszystkich informacji 
niezbędnych do analizy odwołania. 

CeCert potwierdza osobie składającej odwołanie przyjęcie odwołania, a po jego 
rozpatrzeniu informuje ją o podjętej decyzji wraz z wyjaśnieniem przebiegu jego 
rozpatrywania. 

Decyzja podejmowana, analizowana i zatwierdzana jest przez osobę, która nie była 
zaangażowana w sprawę będącą przedmiotem odwołania. 

Jednostka formalnie powiadamia składającego odwołanie o zakończeniu procesu 
rozpatrywania odwołania. 
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2. Skargi 

Skargi na działania Spółki lub jej pracowników mogą być wnoszone w każdym czasie. 

Każda skarga wpływająca do Spółki jest analizowana indywidualnie przez osobę/osoby 
wyznaczone przez Zarząd. Osoby te wyznaczane są w taki sposób aby zapewnić 
bezstronność i obiektywność analizy. Finalną decyzję podejmuje Zarząd. Skarga 
powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od jej złożenia, chyba że charakter sprawy 
wymaga dokonania długotrwałej analizy – wówczas podmiot składający skargę 
powinien zostać o tym poinformowany.  

Jeśli istnieje konieczność podejmowane są również działania korygujące. 

Jednostka jest odpowiedzialna za wszystkie decyzje podejmowane na wszystkich 
poziomach procesu postępowania ze skargami. 

Złożenie, rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie skarg nie skutkuje żadnymi 
działaniami dyskryminującymi wobec składającego skargę. 

Po przyjęciu skargi jednostka potwierdza czy skarga dotyczy działalności 
certyfikacyjnej, za którą jest ona odpowiedzialna, a jeśli tak jest, rozpatruje ją. Jeżeli 
skarga dotyczy certyfikowanego klienta, to wtedy podczas rozpatrywania skargi 
uwzględnia się skuteczność certyfikowanego systemu zarządzania. 

Skargi dotyczące certyfikowanego klienta, uznane za uzasadnione kierowane są 
w stosownym czasie do danego certyfikowanego klienta. 

Proces postępowania ze skargami obejmuje co najmniej następujące elementy 
i metody: 

a) przebieg procesu przyjmowania, analizy i rozpatrywania skargi oraz 
decydowania o tym, jakie działania mają być podjęte w reakcji na nią; 

b) śledzenie i zapisywanie skarg, w tym działań podejmowanych w reakcji na nie;  

c) zapewnienie podejmowania wszelkich stosownych korekcji i działań 
korygujących.  

Jednostka jest odpowiedzialna za zbieranie i weryfikowanie wszystkich informacji 
niezbędnych do walidacji (analizy) skargi. 

Jeśli jest to możliwe, jednostka potwierdza przyjęcie skargi, a osobie składającej skargę 
dostarcza pisemną informację o przebiegu jej rozpatrywania i decyzję ws. skargi. 

Decyzja jest podjęta, przeanalizowana i zatwierdzona przez osobę która poprzednio 
nie była zaangażowana w sprawę będącą przedmiotem skargi. 

O zakończeniu procesu rozpatrywania skargi, o ile to możliwe, powiadamia się 
formalnie, drogą e-mailową, składającego skargę. 

 

3. Postępowanie z żądaniem o informację 

CeCert upublicznia na żądanie informacje o: 
a) obszarach geograficznych, w których działa; 
b) statusie danej certyfikacji; 
c) nazwie, związanym dokumencie normatywnym, zakresie i geograficznej 

lokalizacji (miasto i kraj) określonego certyfikowanego klienta, chyba że na 
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żądanie klienta ogranicza się dostęp do pewnych informacji.  

 

 


